Ata da Reunião do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável
e Cultura de Paz da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão - Ano 2022 - Gestão
2022-2024 - Ata nº 1/2022

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (28/03/2022), às
dezenove horas e quinze minutos (19h15min) iniciou-se remotamente, por meio da
plataforma Microsoft Teams, a primeira Reunião Ordinária do Conselho Regional de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura
Aricanduva/Formosa/Carrão (CADES-AF). Estavam presentes, conforme a lista de
presença: Conselheiros do Poder Público: Bruno Pimentel SMDHC, Clovis Santos
Ferreira - coordenador do CADES e representante Subprefeitura (supervisão da
cultura), Márcio Tavares Silva - coordenador do governo local (subprefeitura), Rute
Cremonini - SVMA. Conselheiros da Sociedade Civil: Eder Francisco Silva (titular),
Guilherme Augusto Freitas Pozze (titular), Hester Hadassa Brito dos Santos (titular),
Iracema Aparecida Sanchez Ramos (titular), Isabela Minelli D’Andréa (titular), Maria da
Glória Gomes da Silva (titular), Sônia Regina Martinez Shimada (suplente) Ausentes:
Darlei Lemos Silva (titular), José Roberto dos Santos (titular). Pauta da reunião: 01.
Apresentação dos conselheiros e coordenador 02. Definir quem será o coordenador
adjunto e 1º e 2º secretário 03. Análise do Regimento Interno Abertura da Reunião, nos
minutos iniciais enquanto aguardávamos os demais conselheiros, Rute perguntou se o
Clóvis já havia enviado os ofícios às secretarias e ele disse que a Ana enviou e que ela
ficará, por ora, responsável por fazer a ata das reuniões. Clóvis disse que convocou o

Bruno da Secretaria de Direitos Humanos, que conseguiu entrar apenas nos minutos
finais da reunião, não tendo conseguido se apresentar. Rute mencionou que, nestes
primeiros meses de mandato, no início das reuniões nas quais representantes do poder
público estiverem comparecendo pela primeira vez, deverá haver a menção de posse.
Rute, ainda na abertura, ressaltou que é importante, no início das reuniões, saber se os
8 titulares estão presentes. Caso tenha alguma cadeira vazia, o suplente que estiver na
reunião, assume. Com relação a este ponto, ela sugeriu que seja definido no regimento
até que horas o titular pode chegar e detalhar sobre as justificativas de faltas. 1 Apresentação dos conselheiros e coordenador. Todos os conselheiros e conselheiras
presentes se apresentaram. Rute, Clóvis (coordenador do CADES AFC) e Márcio
(coordenador

de

governo

local

na

subprefeitura

AFC)

também.

Enquanto

aguardávamos todos os conselheiros se manifestarem, Iracema perguntou sobre
eventual plantio de árvores em uma rua que não há árvores e a Rute sugeriu que
entrasse inicialmente com pedido no 156 e comentou sobre o e-mail oficial do CADES,
além disso, sugeriu que caso tivéssemos êxito no pedido, poderíamos fazer um evento
de plantio. Glória disse que geralmente no portal 156 não há resolução. Sônia
compartilhou com os presentes uma experiência sobre um plantio de árvores na Ana
Rosa em parceria com uma escola e que foi de fácil resolução. Clóvis esclareceu que,
na subprefeitura, o departamento responsável pelas questões de plantio é o SLP,
coordenado pela Cris. Ainda, ressaltou que agora os conselheiros do CADES vão
iniciar a formalização de demandas por meio dos ofícios que costumam ser
respondidos rapidamente. 2 - Definir quem será o coordenador adjunto e 1º e 2º
secretário. Os conselheiros sugeriram que Isabela assumisse como 1ª secretária do
grupo e, como já havia o quórum para deliberação, assim foi decidido. 03. Análise do
Regimento Interno. Não tivemos tempo hábil para debater as questões do Regimento
Interno, mas ele foi enviado no grupo de whatsapp e será estudado por todos os
conselheiros para que na próxima reunião as sugestões possam ser votadas.
Encaminhamentos: Leitura da portaria nº 16/2021 SVMA (enviada no grupo de

whatsapp) Leitura do Regimento Interno (enviada no grupo de whatsapp) Escolha das
melhores datas de reuniões.
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